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Benvolguts pares
Aquest curs començarem a implantar a l’escola la plataforma digital en el nigul clickedu. Però, què
fan aquestes plataformes digitals? Què fa clickedu?
És tracta d’un sistema que amb el temps ens permetrà gestionar gairebé tots els processos que tenen
lloc al centre de forma digital, guardant la informació al nigul, fent possible que pares i alumnes
puguin accedir en qualsevol moment a la seva informació tant acadèmica com no-acadèmica
(menjadors, extraescolars, rebuts…).
Per tant és:
• Una eina de comunicació entre famílies i l’escola. Tant per les informacions i documents
generals com per a les comunicacions privades
• Un entorn d’aprenentatge virtual on els alumnes podran accedir als continguts digitals de la
matèria; llibres, apunts, exercicis, vídeos de youtube, links… així com entregar els seus treballs
i col·laborar amb altres per fer treballs compartits.
• Una eina de gestió acadèmica per al professorat que podrà programar les seves matèries i fer-ne
el seguiment des de la plataforma.
• Una eina de gestió acadèmica per a les famílies, ja que aquestes podran seguir els procés
d’aprenentatge més d’aprop i conèixer notes d’exàmens, treballs i resta d’ítems. I també fer el
seguiment de la resta d’informacions acadèmiques com per exemple horaris, entrevistes amb el
tutor i dates d’exàmens.
• Una eina de gestió administrativa i econòmica de l’escola. Podreu consultar rebuts, les
extraescolars, el menjador…
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Això suposa un canvi molt gran tant pel personal del centre com per a les famílies, per tant
tractarem que les diferents utilitats del sistema es vagin introduint poc a poc, de fet aquest curs
l’ús de la plataforma no s’introduirà a l’etapa d’infantil. Però estem segurs que amb el temps serà
una eina molt important per al dia a dia de la nostra comunitat educativa.
Els propers dies vos informarem de com podeu recollir els vostres noms d’usuari i contrasenyes,
quines seran les coses que ja començarem a fer servir des de l’inici i també vos facilitarem un petit
manual per introduir l’ús de la plataforma.
Vos desitgem un bon curs.

